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چكیده
هدف مقاله حاضر ،ارائه یک خوانش جدید از رابطه قدرت و فرهنگ در جامعه نوین استت
بر این اساس ،تالش گردیتده بتر مبنتای یتک توصتیف مفهتومی ،رویکردهتای متعتارف در
خصوص معانی قدرت و فرهنگ و نیز نسبت این دو سازه اجتماعی از گذشتتههتای دور تتا
آستانه قرن حاضر ،پیجویی گردد نگارندگان بر اساس یک سنخشناستی از رویکردهتا ،سته
رویکرد :اول ،محافظهکارانه و رسمی دوم ،ایدهآلیستیک و الهیاتی و بنابراین نو محافظهکارانه
و سوم رادیکال و انتقادی را در باب نسبت قتدرت و فرهنتگ ،شناستایی نمتودهانتد برآمتد
مجموعه بحثهای مطرحشده در نوشتار حاضر ،ایتن نتیجته کلتی استت کته فراتتر از ایتده
مارکس (که فرهنگ را دستپرورده سلطه و صرفاً به خاطر حفظ منافع اقتصادی میدانست)،
فرهنگ همچون برساخته قدرت و مواد آن اما برای نیل به مقاصدی چون اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی است درواقع قدرتمندان با دستکاری ،ایجاد و بازتولید فرهنگ عالوه بر استمرار
و تحکیم منافع اقتصادی ،به استفاده نمادین از آنکه همان کست

سترمایه نمتادین و پرستتیژ

اجتماعی است ،عالقهمندند
واژگان کلیدی :فرهنگ؛ قدرت؛ قدرت سیاسی؛ قدرت رسانهای؛ قتدرت اقتصتادی؛ قتدرت
جنسیتی

 1نویسنده
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مقدمه و بیان مسئله
اگر بپذیریم که انسان موجودی جامعهزاد ،جامعهزی و فرهنگگر است ،آنگاه با مثلثی سهضتلعی
مواجه میشویم که اضالع آن به ترتی  ،انسان ،جامعه و فرهنگ هستند از سپیدهدمان تاریخ کته
انسانها از منظر انسانشناسان ،انسان نامگذاری شدند ،تاکنون ،این وجوه سهگانته بته نحتوی در
یک رابطه دیالکتیکی قرار داشتهاند ،ابتدا از همایی و تعامالت انسانها ،جامعه ایجاد متیشتود و
همزمان با این همائیت ،فرهنگ در بستر جامعة مخلوق انسان ،نیز آفریده میشود
عموم دانشمندان علوم اجتماعی تا اینجا ،با ایتن فرآینتد و مکانیستم شتکلگیتری جامعته و
فرهنگ ،اجماع نظر دارند ،اما وقتی سخن از چگونگی خلق فرهنتگ و عوامتل شتکلگیتری آن
میرود ،آراء متفرق میگردند و چنددستگیهای در بین آنان شکل میگیرد
در یک نگاه کلی میتوان حداقل سه رویکترد نستبت بته فرهنتگ را در ختالل نوشتتارها و
گفتارهای دانشگاهی دانشمندان علوم اجتماعی شناسایی کرد
دسته اول که به خنثیگرایان ،بیطرفان و بعضتاً محافظتهکتاران اولیته مشتهورند ،فرهنتگ را
پدیدهای اجتماعی میدانند که محصول تشریکمستاعی و توافتق تمتامی گتروههتای اجتمتاعی،
صرفنظر از هرگونه کشمکش و تعارض ،است و از طرح مسئله قدرت در شکلگیری آن ،طفره
رفته یا آن را به حاشیه بردهاند
دستتته دوم را پژوهشتتگران و صتتاح نظران تی شتتامل م تیشتتود ک ته انتتدکی از گتتروه اول
جان دارانهتر به مسئله فرهنگ نگاه میکنند اینها خود به دو زیرگروه تقسیم میشوند ،در یتک
نگاه عدهای که میتوان آنان را ایدهآلیستها نامیتد فرهنتگ را االبتاً امتری الهتوتی دانستته کته
سرمنشأ آن نهفقط جامعه بلکه الهیات است؛ و ازایتنرو آن را واجتد اصتالتی ختاص متیداننتد،
زیرگروه دوم اما برعکس فرهنگ را امری ناسوتی تلقی کترده و تمامتاً محصتول شتراکت افتراد
جامعه دانسته و جنبههای الهوتی آن را انکار مینمایند این گتروه بعتدها در ستالهتای پتس از
جنگ جهانی دوم به بعد جریانی را پدید آوردند کته متیتتوان آن را جریتان چترخش فرهنگتی
نامید در نگاه اینان فرهنگ نهتنها وابسته به نهادهای مادی و سیاسی نیست ،بلکته ضتمن تعامتل
خاصی با اینها ،می تواند استقالل خود را ایجاد ،حفظ و استمرار بخشد و حتی بهواسطه وجتود
هستههای مردمی در آن ،قدرت را به چالش بکشد
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رویکرد سوم بر این باور است که فرهنگ نه امری الهوتی ،نه خنثتی ،نته وفتاق آمیتز و نته
مستقل ،بلکه پدیدهای است آلوده به قدرت ،آمیخته با سلطه و مولود ایتنهاستت لتذا پدیتدهای
ناسوتی است این ناسوتیت هم با قدرت عجین است
مقاله حاضر ،تالش میکند ،استداللها و آراء دستههای اول و دوم را به محاجه کشتیده و بتا
استناد به شواهد تاریخی و اجتماعی و نیز مستندات موجود در این زمینه ،از رویکرد ستوم دفتاع
نماید برای تحقق این امر ،ابتدا ،مفهومسازی صورت گرفته؛ و دو واژه کلیدی مقاله یعنی قدرت
و فرهنگ مورد واکاوی قرار گیرد ،سپس با ارائه یک سنخشناسی از قدرت ،چهارچوب مفهتومی
نوشتار ،تدوین گردیده؛ آنگاه با تکیه بر این دستگاه مفهومی ،ستعی شتده استت استتنادات الزم
برای دفاع از مدعای اصلی مقاله ،ارائه شود

مفهوم شناسی
فرهنگ:
واژه فرهنگ بیش از سایر واژگان علوم اجتماعی ،مناقشه برانگیز ،پتر تعریتف و متعتدد التفستیر
است از سالهای  -1871که ادوارد تیلور 1برای نخستین بار بته تعریتف آن مبتادرت نمتود تتا
 1952دو تن از انسانشناسان آمریکایی به نامهای کروبر 2و کالکن 3یکصتد و شصتت و چهتار
تعریف از فرهنگ را گردآوردند (آشوری)76 :1380 ،؛ اما ایتن تعتدد معتانی فرهنتگ نتوانستت
فرهنگپژوهان را حول یک یا چند محور محدود ،همنوا کند رهیافتهای جامعتهشتناختی ،نیتز
پس از تالشهای انسانشناسان ،هرکدام با عنایت به بینشهای خود ،تفاسیر متعددی از فرهنتگ
پیشنهاد کردهاند که در این میان مکتت

مارکسیستم ،نومارکسیستم و پساستاختارگرایی ،بتیش از

سایرین توانستهاند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند در سالهای اخیر نیز که مطالعتات فرهنگتی
گسترش بیشتری ،پیدا کرده است توجه به این سازه نظری ،اهمیت فوقالعادهای یافته است
از مجموعه پژوهشهتای ایتن سته جریتان فکتری یعنتی انستانشناستان ،جامعتهشناستان و
پساساختارگرایان میتوان حداقل دو رویکرد متفاوت به فرهنگ را از هم تفکیک نمود
در رویکرد اول ،خاستگاه فرهنگ به حاشیه رانده شده و تعاریفی که در این نگاه از فرهنتگ
ارائه گردیده از منظری صرفاً دانشی ،نشأت میگیرند آشوری این تعتاریف را در شتش حتوزه،
1.Taylor
2.Kroeber
3.Kalakan
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یعنی تعاریف وصفی (با تکیه بر جنبهسازهای) ،تتاریخی (بتا لحتان نمتودن میتراث اجتمتاعی)،
هنجاری (با عنایت به قاعده و روش) ،روانشناسی (با توجه به فرهنگ بهعنوان وستیله ستازواری
و حل مسائل) ،ساختاری (با عمده کردن ستازمان فرهنگتی) و سترانجام تکتوینی (بتا تأکیتد بتر
فرهنگ بهعنوان فرآورده یا ساخته) ،طبقهبندی کرده است (آشوری)47-65 :1380،
همانطوری که گفته شد ،در تمتامی رویکردهتای شتشگانته بته فرهنتگ ،موضتوع قتدرت
بهعنوان خاستگاه اصلی فرهنگ از تعاریف به محاق (عمد یتا ستهو) ستپرده شتده و فرهنتگ از
منظری کارکردی ،توصیفی ،خنثی و ایرسیاسی ،مورد مداقه قرار گرفته است پتژوهشهتایی کته
توسط برخی از جامعه شناسان در حوزه جامعهشناسی ستیز و نومارکسیستم و مطالعتات بخشتی
ازنظریهپردازان اجتماعی در حوزه پساساختارگرایی و نیز تحقیقات وسیع مرکز مطالعات فرهنگی
بیرمنگام ،صورت گرفت ،باعث گردید که از سالهای  1960چنتین تفستیرهای از فرهنتگ کنتار
نهاده شوند و با توجه به تحوالت فرهنگی و ظهور جنبشهای اعتراضی جدید از  1968به بعتد،
مفهوم فرهنگ مورد بازنگری قرار گیرد
1

2

بااینحال ،فرهنگپژوهانی همچون ریموند ویلیامز و جیوفری هارتمن و اخیراً انتدرومیلنر

3

گرچه بعد از سالهای  1968به بعد به بازکاوی این مفهوم پرداختند؛ اما همچنان نسبت آن را بتا
قدرت مورد بیاعتنایی قرار دادند بتهعنتوان نمونته ،هتارتمن آن را واژهای فتنتهانگیتز (،)1997
ویلیامز آن را نوعی وضعیت ویژه ذهن ،وضع رشد فکری کل یک جامعه ،معادل علوم انستانی و
باالخره سبک کلی زنتدگی یتک گتروه یتا ملتت ( )1963و میلنتر آن را قلمترو کلتی نهادهتا و
مصنوعات و عملکردی میداند که دنیای نمادین ما را شکل میدهد ( )2002تعریف کردهاند
نگارندگان فرهنگ را بهعنوان برساختهای تعریف میکنند کته بتدون لحتان نمتودن قتدرت
نمیتوان آن را بررسی نمود برمبنای این نگتره جدیتد ،فرهنتگ شتامل تمتامی آن روایتتهتای
عمومی است که عمل بدانها ،بهمثابه اموری طبیعی ،ضروری است و عامالن به آن ،االبتاً بتدون
پرسشگری از عقبه و خاستگاه مضامین آن به انجام مناسک صرف آن مبادرت مینمایند
قدرت
قدرت چون بسیاری از انگارههای بنیانی مفهومی جدل برانگیز و فاقتد بتار معنتایی واحتدی
است و تعریف آن وابسته بهجایگاه افراد در نظام سلسلهمرات

قدرت استت «برختی قتدرت را
1.Raymond Williams
2.Geoffrey Hartman
3.Andrew Milner
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مترادف توان ایجاد تغییر یا ایستادن در برابر آن متیداننتد و بعضتی نیتز آن را متترادف توانتایی
دستیابی به خواستههایمان» (کنت)1989،1
در این خوانشها از قدرت ،توان اثرگذاری بر دیگران بدون لحان کردن ترای  ،موردتوجته
است؛ بنابراین دستیابی به تعریفی نسبتاً جامع تر ،از قتدرت ،مستتلزم اتور و واکتاوی بیشتتر در
محدوده معنایی این مفهوم است مضافاً اینکه ،آنچه سودای مقاله حاضر است ایجاب متینمایتد
تا چهارچوب معنایی مفهوم قدرت ،نسبتمند بوده و پیوندی منطقی با شکلبندی کلیته مباحتث
مطرحشده در مقاله را برقرار نماید در این راستا معرفی سه وجه قدرت یا به تعبیر جوزف نای

2

سه سیمای قدرت در این زمینه ،اجتنابناپذیر است
نخستین وجه قدرت را رابرت دال ،3محقق علوم سیاسی در سالهتای  1961تعریتف کترده
دیگران به اقدامی است ،خالف خواستهها و

است طبق این تعریف قدرت یعنی «قابلیت ترای
4

5

راهبردهای ابتدائی آنان» از  1960به بعد پیتربچرچ و مورتن برتز بتا نقتد مفهتوم قتدرت دال،
مدعی شدند که «سیمای دوم قدرت» ازنظر دال به فراموشی سپرده شتده استت وجته مشخصته
سیمای دوم قدرت ازنظر این دو دانشمند ،قاببندی و طراحتی برنامته استت بته نظتر ایتن دو،
چنانچه بتوان با بهرهگیری از انگارهها و نهادهایی این برنامه را به نحوی شکل داد که خواستههتا
و ترجیحات دیگران در آن نابهجا یا ممتنتع باشتد ،اعمتال زور و فشتار نیتز ضترورتی نخواهتد
داشت به سخنی دیگر ،میتوان با اثرگذاری بر تلقی و توقع دیگران ،نستبت بته آنچته موجته و
ممکن است ،ترجیحات آنان را قاببندی کرد در این صورت بازیگران عرصه قتدرت ،چنانچته
مشروعیت نهادها یا گفتمان اجتمتاعی قتاببنتدی برنامته کتار را بپذیرنتد در مواجهته ،چنتدان
احساس فشار و تنگنا نخواهند کرد؛ بنابراین تن دادن به مشروعیت برنامته عمتل ،همتان چیتزی
است که چنین سیمایی از قدرت را همگزین ساخته و بالمآل بته بخشتی از قتدرت نترم ،مبتدل
میکند (بچرچ و برتز)1963،
اما چنین تعریفی از قدرت ،از سالهای  1970به بعد از سوی استیون لیتوکز 6بتا تمرکتز بتر
نقش انگارهها و باورها در شکلدهی خواستههای ابتدایی دیگتران ،رویکتردی جدیتدتری را در
1.Kenneth
2.Joseph Nye
3.Robert Dahl
4.Peter Bachrach
5.Morton Baratz
6.Steven Lukes
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حوزه قدرت مطرح ساخت انتقاد لیوکز بیشتر ،متوجه رویکرد دال به قدرت است که بتر مبنتای
آن ،فرد میتواند بر فرد دیگری از راه واداشتن وی به انجام آنچه خود مایل به انجتام آن نیستت
اثر گذارد این برداشت دال از قدرت ازآنجا مورد اعتراض لیوکز قرار گرفت کته بته تغییتر فترد
بیقدرت منجر میشود ،درحالیکه به نظر لیوکز ،چنانچه بتوانیم دیگران را وادار به قبتول همتان
نتایجی سازیم که خود میخواهیم ،نیازی به انکتار آمتال ابتتدایی آنتان ،همتان تغییتر موقعیتت،
نخواهد بود اینجاست که لیوکز ،رویکرد سیمای سوم قدرت را پیشنهاد میکند (لیوکز)2005،
بنابراین با الهام از جوزف نای ( )37 :1392در جمعبندی نهایی از معنای قدرت ،با سه سطح
از قدرت مواجه خواهیم بود که عبارتاند از:
 -1قدرتمند برای تغییر رفتار دیگران ،نسبت به خواسته و راهبردهتای اولیتهشتان از تهدیتد ،یتا
پاداش استفاده میکند در این صورت ،دیگران واقف به مسئله ،قدرت قدرتمنتد را احستاس
میکنند
 -2قدرتمند ،برنامه کار را به شیوهٔ پیش میبرد که دیگران را در انتختابهتای راهبتردی ختود
مقید و محدود سازد دیگران چهبسا ،ناآگاه از این شیوه باشند ،اما اقتدار قدرتمند را احساس
میکنند
 -3قدرتمند میکوشد تا به باورهای اساسی ،برداشتها و خواستههای دیگران شکل دهد؛ بعیتد
است دیگران از این شیوه آگاه باشند یا تأثیر قدرت قدرتمند را دریابند
بر سه سیمای فوق از قدرت یک فرآیند حاکم است؛ فرآیند تبدیل قتدرت ستخت بته نترم،
واقعیتی که با تاریخ بشر و مناسبات اجتماعی انسانی و در جایگتاههتای مختلتف ،عجتین گشتته
است آنچه در مقاله حاضر از قدرت ،مطمحنظر است هر سه سیماست ،بتا ایتن تفتاوت کته در
ادوار پیشامدرن جامعه بشری االباً با سیمای اول و در مدرنیته اول و متأخر با دو سیمای دیگتر،
سروکار بیشتری دارد

چشماندازنظری و روششناختی مقاله
تحلیل رابطه ایتن دو ستازه اجتمتاعی (قتدرت و فرهنتگ) در مقالته حاضتر ،درگترو ،پتذیرش
رویکردی است که درزمینهٔ بسط مفهومی آنها ،به کار گرفته شده است؛ یعنی زمانی متیتتوان
به تحلیل واقعی رابطه آنها پرداخت که به یکایک عناصر و مضامین به کار گرفتهشده در تعریف
آنها وفادار بود
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وقتی از نسبت قدرت و فرهنگ ،سخن میرود ،منظور این نیست که بین این دو یک نستبت

همبستگی وجود دارد ،تعبیری کته متاکس وبتر در اثتر معتروفش «اختالق پروتستتان و روحیته
سرمایهداری» به کار میگیرد  1این نتیجه را هم نمیتوان از آن گرفت کته فرهنتگ در وهلته اول
میتواند قدرت ایجاد کند یا برعکس بلکه آنچه محور بحث است ،آن است که جامعه و فرهنگ
دو امر همزادند ،ولی مولود این دو یعنی قدرت در مرات

بعتدی ،توانستته استت بتا در اختیتار

گرفتن مهار جامعه ،بهویژه بخش نرمافزاری آن برای حفظ منافع ،موجودیت خود را در فرا فنای
تاریخ بشر حفظ نماید این بخش نرمافزاری همان فرهنگ در نوشتار حاضر است
در این مسیر ،یعنی حرکت جوامع انسانی از گذشته تا حال ،هم قدرت و هم فرهنگ خود را
در قال

گفتمانهای گوناگون ،نو به نتو کترده و بته جامعته ستامان دادهانتد یکتی از علتل ایتن

نوبهنوشوندگی ،عیانشدن قدرت و درنتیجه نابسندگی و ناکارایی آن در قال های کهنته بتوده و
برای مقابله با این عریانی و عینیتت ،استتتار آن در فراستوی کتنشهتای روزمتره اجتمتاعی ،در
قال ها و اشکال مقبولتری به نتام اقتتدار استت؛ و درستت همتینجاستت کته داداته برختی
نظریههای ساختارگرایانه ،رفتن به فراسوی این اشتکال کتنش اجتمتاعی روزمتره و کشتف امتر
پنهانی است که در آراء مارکس ایدئولوژی و مالکیت خصوصی ،در نظریه اشتروس 2ناخودآگتاه
جمعی ،در اندیشه بارت اسطوره و دلمشغولی فکری اسالوی ژیژک شبح ایدئولوژی است
روش تدوین مقاله حاضر ،مبتنی بر توصیف مفهومی است ،در این انگتاره از روش تحقیتق،
تحلیلگران با اتخاذ یک رویکرد خاص ،سایر رویکردها را به بحث میگذارند؛ و تالش میکنند،
صحتوسقم آنها را با ارجاع به واقعیتهای جهان انسانی و اجتماعی ،مورد ارزیابی قرار دهند
با عنایت به اینکه در بررسی حاضر ،ادعای نگارندگان ،انعکاس استداللهتا و نیتز عمتده کتردن
نقاط برجسته دیدگاه هایی است که در خصوص فرهنگ و قتدرت ،موضتعگیتریهتای روشتنی
داشتهاند ،است و ازآنجاییکه رویکرد نگارندگان به قدرت و فرهنگ رسمی ،انتقادی استت لتذا،
سمتوسوی روش تحقیق ،توصیف مفهومی در مطالعه حاضر نیز انتقادی بوده و تالش بتر ایتن
است تا با رجوع به آراء و ایدهها ،واقعیتهای جهان انسانی -اجتماعی در خصتوص فرهنتگ و
قدرت مورد مداقه قرار گیرد
 1هرچند که در این اثر مراد وبر این است که فرهنگ دینی میتواند آنهم در مواردی نهتاد اقتصتاد را تحتت تتأثیر
قرار دهد و نه مستقیماً موج

ایجاد قدرت گردد
2. Strauss
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باوجوداین ،با عنایت به بهکارگیری روش توصیف مفهومی در این نوشتار ،محوریتت نظتری
را پارادایم پساساختارگرایانه و پسامارکسیستی تشکیل میدهد انگیزه بهکارگیری این پارادایم آن
است که به باور نگارندگان علیرام برخی تفاوتها در این دو رویکرد ،هر دو ،نگاهی انتقادی به
پروسه قدرت دارند و هر دو جزو رویکردهای برساختگرایی اجتماعی محسوب میشوند
زیرا در برساختگرایی اجتماعی اینگونه بحث میشود کته :اول زبتان و ستاختار اجتمتاعی
فرهنگی دو مؤلفه مؤثر و بااهمیت در تحلیل قدرت محسوب میشوند ،دوم ،قتدرت در گفتمتان
و قدرت فراتر از گفتمان را موردبررسی قرار میدهتد ستوم ،جامعته و گفتمتان در یتک رابطته
دیالکتیکی باهم به سر میبرند ،چهارم ،گفتمانها و دانشها تاریخی هستند ،نه طبیعی
از سوی دیگر ،محوریت این پارادایم بر صورتبندی مفهومی دیگری مبتنی است کته در آن
یک جابجایی سازهای دیده میشود ،جابجایی سازههایی از قبیل ،اراده جمعتی بتهجتای طبقتات
سیاسی ،گفتمان بهجای کردار ،دموکراسی بهجای کمونیسم ،هویت بهجای وضعیت طبقاتی ،امتر
منفی بهجای امر مثبت و باالخره مفصلبندی بهجای سیاست
با این دستگاه مفهومی ،اکنون به نوعشناسی قدرت و فرایند شکلگیری آن پرداخته میشتود
نکتهای که ذکر آن ضروری مینماید این است که گونهشناستیای کته در زیتر از قتدرت ارائته
میشود ،صرفاً اعتباری است و در راستای تحلیل بهتر ،به کار گرفته شده است بر این استاس از
چهار نوع قدرت در تاریخ بشر از ابتدا تاکنون یاد میشود که در بطتن آنهتا ،فرهنتگ بتهعنتوان
پدیدهای نمودار میشود که گویا باید همواره ،حواسش پیش قدرت بوده و دستت و دهتانش در
مهار او

قدرت اقتصادی
شاخصترین نظریه دراینباره از آن کارل مارکس ،فیلسوف ،اقتصتادان و جامعتهشتناس آلمتانی
است مارکس این ایده را از بخش فلسفی افکارش یعنی ماتریالیستم دیالکتیتک اختذ و آن را در
مرکز تحلیلهای اقتصادی اجتماعی خود نهاد و بر اساس این صورتبنتدی فلستفی ،اقتصتادی-
اجتماعی شکلبندیهایی تاریخی را که مبتنی بر شیوههای تولید گوناگون است متورد تحلیتل و
تبیین قرار داد در این شکلبندیها ،یک اصل کلی را محور قرارداد و سایر وقتایع ختاص را بتر
مبنای آن تبیین کرد آن اصل کلی این است «تاریخ بشر ،تاریخ نبرد دو طبقته بترای دستتیابی بته
منافع خویش است»
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در این نظام طبقاتی ،همواره یک طبقه برخوردار اقتصادی در رأس هرم اجتماعی قرار گرفته
و طبقه دیگر که متشکل از خرده طبقات استت را متورد استتثمار تتاریخی قترار داده استت در
شکلبندیهای اجتماعی -اقتصادی تاریخ ،این طبقه برخوردار یا حاکم است که علیرام نداشتتن
هیچ سهمی در تولید مادی ،تولید فکری و معرفتشناختی جامعه را در انحصار خود میگیترد و
به شیوهای ناخواسته و اافالنه آن را بر سایر طبقات تحمیل میکند این نظام فکتری و معرفتتی،
به تعبیر مارکس ،همان ایدئولوژی یا فرهنگ است کارکرد این بختش از تولیتدات طبقته حتاکم
توجیه استثمار و نابرابری در جوامع تاریخی از دوره بردهداری تا پایان نظام سترمایهداری استت،
مارکس این ایده را در کتاب «ایدئولوژی آلمانی و فقر فلسفه» ،بدین شرح آورده است:
نظرات طبقه حاکم در همه عصرها ،نظرات حاکماند ،یعنی طبقه اجتماعی کته نیتروی متادی
اصلی در جامعه است ،درعینحال نیروی روشنفکری نیز به شمار میآید این طبقته کته ابتزار و
تولید مادی را در دست دارد ،درعینحال به ابزار تولید تفکر هم سلطه دارد و درنتیجته ،نظترات
کسانی که ابزار تولید تفکر را ندارند ،بهطورکلی تابع آن است افرادی که طبقه حاکم را تشتکیل
میدهند ،همچنین بهعنوان متفکران یا تولیدکنندگان عقاید بر جامعه حاکماند و بر تولید و توزیع
نظتترات عصتتر ختتود نظتتارت دارنتتد؛ بنتتابراین نظتترات آنهتتا ،نظتترات عصتتر خودشتتان استتت
(مارکس 93:1963،و )64:1970؛ بنابراین از دید مارکس «اندیشههای فرهنگتی» حتاکم ترجمتان
ذهنی روابط مادی حاکماند و این اندیشهها را ایدئولوگهای متخصص متعلق به طبقه حتاکم در
جهت منافع این طبقه ،تولید میکنند (میلنر)89 :1385 ،
آنچه از افکار مارکس در این خصوص میتوان استنباط کرد ،این است که ایدئولوژی ،همتان
فرهنگ جامعه است و فرهنگ هم وابسته به شرایط مادی جامعه بوده و چتون شترایط متادی در
انحصار طبقات ممتاز و قدرتمند جامعه است ،لذا درواقع این قتدرت استت کته همیشته ختالق
فرهنگ بوده است

نومارکسیسم
کارل مارکس برای تمامی تاریخ بشر نسخهای پیچید که بر مبنتای آن فرهنتگ وابستته بته شتیوه
تولید اقتصادی است و تولید اقتصادی هم امری طبقاتی است؛ اما علیرام اینکه مارکس به رابطته
دیالکتیکی فرهنگ و قدرت تأکید داشت ،برخی از منتقتدان او را بته یتکستویهنگتری یتا جبتر
اقتصادی متهم کردند و برای خروج از این بنبست ،بازگشت به آراء هگتل -کته همتان اصتالت
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دادن به جنبههای فرهنگی است را پیشنهاد کردند این رویکرد طیفی از منتقتدان را کته جملگتی
دارای پیشینههای مارکسیستی هستند در برمیگیرد که در یک دستهبندی میتوان آنهتا را بته دو
گروه تقسیم کرد
گروه اول که به نومارکسیست شهرت دارند خود نیز در نحلههایی از قبیتل مکتت

انتقتادی،

مارکسیسم ساختاری و مارکسیسم فرهنگی ،دستهبندی میشوند «هورکهایمر و آدورنتو» در ایتن
خصوص با ابداع مفهوم صنعت فرهنگ ،بر این نکته تأکید دارند که سرمایهداری پس از متارکس
با تغییر شگرد ،به شیوههای ظریفی فرهنگ را شبیه صنعت مادی بته صتنعت تبتدیل متیکنتد و
بهسان کاالهای مادی به گروههای مختلف اجتماعی میفروشد و مردم بدون آگاهی از این حیلته
جدید ،به خرید محصوالت فرهنگی نظام سرمایهداری البتته بتا اشتتیاق روی آوردهانتد در ایتن
خوانش از مارکسیسم ،قدرت فروشنده فرهنگ مدرن است این تعبیر در آثار «آنتتونی گرامشتی»
نیز در قال های هژمونی بهکار برده شده است در هژمونی ،اذهان افتراد زیتر ستلطه بته نحتوی
تحت تأثیر قرار میگیرد که اینان سلطه را میپذیرند و با اراده آزاد خود در جهت منافع صتاحبان
قدرت عمل میکنند (گرامشی)1971،
در دیدگاه آلتوسر گر چه رابطه فرهنگ و قدرت (سیاست و اقتصاد) امری دیتالکتیکی استت
اما او بر این باور است که در وهله اول این نهاد اقتصادی است که تعیینکننده استت ،او در ایتن
تحلیل بهجای فرهنگ از مفهوم ایدئولوژی بهره میگیرد
در سایر شاخههای نومارکسیسم از قبیل مارکسیسم اقتصادی ،تاریخی و سیاسی کته بته ترتیت
در آراء پل باران ،1پل سوئیزی 2والرشتاین 3و اسکاچ پل ،4نمود یافته است ،سازه فرهنتگ مستتقیماً
مورد تحلیل نیست بلکه اموری از قبیل سرمایهداری انحصاری ،نظام جهتانی و تعیتینکننتدگی امتر
سیاسی ،بهعنوان ابزارهای تعیینکننده سایر عوامل ازجمله فرهنگ مورد تأکید بودهاند
پست مارکسیسم و مارکسیسم پسامدرن
پستتت مارکسیستتم را متیتتتوان متتتأثر از دو جریتان عمتتده در ستتالهتتای  1960بتته بعتتد یعنتی
پستمدرنیستم و پساستاختارگرایی دانستت ،جتان رومتر ،5الستتر ،6کتوهن 7و رایتت 8ازجملته
1.Paul Baran
2.Paul Sweezy
3.Wallerstein
4.Skocpol
5.John Romer
6.Elster
7.Cohen
8.Wright
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صاح نظران این نحله مارکسیستی محسوب میشوند که در مواردی به مارکسیسم تحلیلتی هتم
معروف است گرچه این شاخه مارکسیستی ،متمایل به استفاده از نظریه انتختاب عقالنتی و نیتز
بهکارگیری روش های اثباتگرایانه است ،بااینحال ،همچنان به مفتاهیمی از قبیتل بهترهکشتی و
طبقه معتقد است و سوسیالیسم را بهتر از سرمایهداری متیدانتد نکتته مهتمتتر اینکته هنتوز بته
تعیینکنندگی هستی اجتماعی و برتری دادن آن بر سایر ابعاد زندگی بشر ،باور دارد و بتر مبنتای
این اصل ،معرفت ،داوری ،موضعگیری و شناختهای اجتمتاعی افتراد نشتأت گرفتته از هستتی
اجتماعی آنان یعنی شرایط مادی و انضمامی است ،بنابراین اینان به همان اصل اساستی متارکس
که میگوید ایدئولوژی یا فرهنگ ،دستپخت سلطه یا اقتضتائات معرفتتشناستانه طبقته حتاکم
است ،باور دارند
1

2

اما مارکسیسم پسامدرن را میتوان با آراء الکالئو و موفه عمومتاً و بتهطتور ختاص میشتل
فوکو ،3مرتبط دانست الکالئو و موفه بتا بستط نظریته گفتمتان میشتل فوکتو ،دریتدا ،بتارت ،الکتان،4
گرامشی و آلتوسر ،در سالهای اخیر توانستهاند در پدیدآوری یتک دیتدگاه جدیتد ستهم عمتدهای ایفتا
نمایند لذا میتوان اینان را احیاگران تفکر انتقادی نامید تأکید اساستی الکالئتو و موفته ،روی فرآینتدهای
سیاسی است (الکالئو )33:1990،علت توجه به این امر آن است که مفصلبندی سیاسی ،هویت افتراد را
تعیین میکند و معلوم میدارد که آنها چگونه فکر و عمل میکنند ازنظتر اینتان «بازتولیتد معنتا و تغییتر
انتساب معنا ،اعمالی سیاسیاند؛ زیرا شتیوه تفکتر ،بنتای جامعته و عمتل اجتمتاعی ،هتر سته ،محصتول
مفصلبندی سیاسی است و نظام روابط اجتماعی بهعنوان مجموعههتایی مفصتلبنتدی شتده از گفتمتان،
همواره ساختههایی سیاسیاند» (یورگنسن)39 :2001 ،5
در این تعبیر ،به نظر الکالئو و موفه ،گفتمانها همان اسطورههای اجتماعیانتد؛ و اینجاستت
که بحث ایدئولوژی یا فرهنگ در محوریت بحث آنها قرار میگیرد
اگر ایدئولوژی را امری بدانیم که بهگونتهای متغیتر و ایرمستتقیم در گفتتار و نوشتتار ،بیتان
میشود آنگاه میتوان گفت که گفتمانها هم به همین شکل عمل میکنند تا به نحوی قانعکننتده
به بنای ایدئولوژی جدید و تحکیم و تثبیت ایتدئولوژی از قبتل موجتود ،کمتک کننتد؛ بنتابراین
1.Laclau
2.Mouffe

 3گرچه میشل فوکو خود را پسامدرنیستت نمتی دانتد امتا بتا وجتوه اشتتراکی کته بتین ایتن پتارادایم فرهنگتی و
پساساختارگرایی وجود دارد ،در این نوشتار مسامحتاً مأوی را در نحلة پسامدرن مارکسیستی قرار دادهایم

4.Lacan
5.Jørgensen
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ساختارهای گفتمانی وسیله بیان ایدئولوژی هستند یا به سخن دیگر میتوان گفت« ،ایدئولوژیها
از طریق گفتمان ،بیان یا بازتولید میشوند» (وندایک)436 :1387 ،1
به نظر الکالئو و موفه اقتضائات سیاسی ایجاب میکند که در جامعه دو گتروه شتکل گیترد،
گروه قدرتمند و گروه بیقدرت ،به نظر اینان ،نقش ایدئولوژی در این میتان مشتروعیت بخشتی
به این دوگانگی یعنی نابرابری در قدرت است آنها بتا عمتده کتردن مبحتث برستاختگرایتی
اجتماعی ،به تحلیل انتقادی گفتمان ،قدرت در گفتمان و قدرت فراتتر از گفتمتان متیپردازنتد و
بین گفتمان و جامعه ،دیالکتیک قائلاند
بنابراین گرچه در نظریه گفتمان انتقادی الکالئو و موفه ،ایدئولوژی افتراد گتاه بترخالف آنچته
کارل مارکس در نظر دارد ناآگاهانه و کاذب نیست اما از طریق گفتمان به روابتط نتابرابر اجتمتاعی
بهویژه قدرت ،مشروعیت میبخشد و آنچه در این مشروعیت بخشتی بته جامعته القتاء متیگتردد،
عمدتاً حاوی مضامین ،رویدادها و اعمالی است که بتر مبنتای آنهتا منتافع گروهتی را کته دارنتده
گفتمان ایدئولوژیک است ،توجیه مینماید این توجیه زمانی اثرگذار خواهد بود که سلطه بتوانتد از
خالل انتقال محتوای گفتمان اال

فرهنگ موجود گروههای مغلوب را علیترام مقاومتت نتاچیزی

که از خود نشان میدهند ،تولید و بازتولید نماید؛ بنتابراین ،گتروههتا و نهادهتای مستلط ،از طریتق
دسترس ویژه به ابزارهای گفتمان و ارتباط عمومی و کنترل آنها ،میتوانند بر ساختارهای گفتتار و
نوشتار ،چنان تأثیر بگذارند که درنتیجه ،دانشها ،نگرشها ،هنجارها ،ارزشهتا و ایتدئولوژیهتای
مخاطبان به شکل تقریباً ایرمستقیمی در راستای منتافع گتروههتای مستلط قترار گیرنتد (ونتدایک،
 )351 :1387چنانچه این مجموعه از نگرشها ،دانشها ،هنجارهتا و ارزشهتا و ایتدئولوژیهتا را
فرهنگ بدانیم ،تأثیرگذاری قدرت از طریق گفتمان مسلط بر فرهنگ انکارناپذیر است
از سوی دیگر قدرت با دسترسی آسان به گفتمان و رویدادهای آن به شکل دیگری ،سمتوستوی
فرهنگ جامعه را شکل میدهد «گفتمان شبیه سایر منابع اجتماعی ارزشمندی است که شالوده قتدرت
را میسازند و دسترسی به آنها به نحوی نابرابر توزیع شده استت ،متثالً همگتان دسترستی برابتر بته
رسانهها ،گفتار ،نوشتار پزشکی ،حقوقی ،سیاسی اداری یا دانشگاهی ندارند لتذا هرقتدر دسترستی بته
اینها بیشتر باشد ،گستره قدرت هم بیشتر میشود» (وندایک)352 :1387،
ازاینرو بنا به نظریه شکاف معرفتی ،طبقات فرادست از طریق دسترسی بته منتابع گفتمتانی،
میتوانند به چهارچوب معرفتی طبقات فرودست دستاندازی نمایند
1.Van Dyke
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پساساختارگرایی فوکویی
انگیزه نوشتار حاضر از تفکیک پساساختارگرایی فوکو با پساساختارگرایان دیگتر ،در ایتن استت
که فوکو ،تعلق پارادایمی -هرچند کوتاه با مارکسیسم دارد و این بخش از مقاله داعیه طترح ایتن
دیدگاه را دارد
فوکو با تأسی از نیای مفهوم قدرت در قرن  19یعنی فردریک نیچه یکی از آثار بزرگ ختود
یعنی دانش و قدرت را تألیف نمود ،پرداختن به زوایای نستبت ایتن دو ستازه ،از حوصتله ایتن
نوشتار بیرون است و صرفاً تالش بر این است تا از خالل مباحث وی ،نسبت قدرت و فرهنتگ،
شناسایی و تحلیل گردد ازنظر فوکو ،قدرت در همه حوزههتای اجتمتاعی حضتور دارد ،چراکته
خود جامعه و اجتماع بهواسطه قدرت شکل میگیرند او در کتاب «دیرینهشناسی» ،بر ایتن بتاور
است که بین نظم اجتماعی و نظم گفتمانی ،نسبتی وجود دارد و بر این باور است که نظم زبانی،
موجد نظم اجتماعی است منظور او از نظم زبانی ،همان نظم گفتمانی است تا اینجا ،او گفتمتان
را معادل جامعه دانسته و برای گفتمان یک خصلت خود بنیاد و مستقل قائل استت ،بته نظتر او،
گفتمان شکلدهنده عمل عامالن است
هدف فوکو در این مرحله ،شناسایی احکتام و گتزارههتای گفتمتانی بتهمنظتور فهتم منطتق
تحوالت اجتماعی از یکسو و یافتن چرایی عمل عامالن اجتماعی از سوی دیگر است
فوکو در تبارشناسی ،رویکرد دیگری را مطرح میکند که البته نتاقض دیرینتهشناستی نیستت
بلکه مکمل آن است به نظر فوکو گفتمان نهتنها پدیدهای خود بنیاد نیست بلکه وابسته به امتوری
فرا گفتمانی است و یکی از این امور قدرت است؛ و درست اینجاست که نوشتههتای فوکتو بته
نوشتار حاضر ارتباط مییابد
اگر قدرت امری فرا گفتمانی است پس قدرت نشأت گرفته از شتیوه تولیتد ،بتهراتم متارکس،
نیست بلکه خود مولد است و یکی از متولتدهای آن گفتمتان استت اگتر گفتمتان ازنظتر فوکتو را
«روش خاصی برای سازماندهی به معرفت در چهتارچوب استتفاده از انتواع خاصتی از مناستبات
قدرت بدانیم» (استریناتی )327 :13 ،1آنگاه قدرت میتواند ،معرفتت استتتار شتده درون آن یعنتی
مجموعهای از کردارها و رویهها و روایتهای عمومی را نیز پدیتد آورد و ازآنجاکته ایتن معرفتت
هممعنی فرهنگ یا دارای نزدیکترین مرات

با آن بوده ،نقش قدرت در پدیدآوری فرهنتگ محترز

است آراء فوکو در حوزه قدرت با ابهامات و درعینحال تناقضاتی همراه است ،آنجا که قتدرت را
1.Strinati
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پخششده میداند این درست است که قدرت پخش استت؛ امتا درنهایتت ایتن گفتمتان االت

و

هژمونیک است که حرف اول و آخر را میزند و فرودستان صرفاً میتوانند مقاومت کنند مقتاومتی
که بیفایده است و او در «جامعه سراسر بین» به آن اعتراف میکنتد در جتایی دیگتر او ایتدههتای
خود را نقض میکند آنجا که به قانون مشروعیت میدهد و معتقد است این قانون است کته افتراد
را همراهی میکند در اینجا او ایدئولوژی را کنار مینهد و نقش فری کارانه آن را نادیده متیگیترد
و بهجای آن گفتمان را پیشنهاد میکند ،هرچنتد کته ایتن گفتمتان را قتدرت متیستازد و یکتی از
مؤلفههای این گفتمان ،همان قانون ستاییای است که فوکو از آن یاد میکند بااینحتال بهترهگیتری
ما از ایدههای ایجابی فوکو ،این است که قدرت امری فرا گفتمانی استت و گفتمتان نیتز محتتوایی
هنجاری ،دستوری و اخالقی هم دارد ،این واژگان را میتوان معادل فرهنگ دانست
فردریک جیمسون 1از منظر بازار ،نسبت قدرت و فرهنگ را موردبررسی قرار داده است ،بته
نظر او ،فرهنگ امروزین در حال جابجایی است جابجایی از روشنفکر دیروزی به بازار امروزی
او اظهار میدارد:
فرهنگ امروزه کاالیی شده است و هر اندازه که این فرهنگ بهصتورت کتاالیی در آمتده استت ،بته
همان میزان دعواهای پیشین روشنفکران درزمینهٔ اقتدار فرهنگی و قانونگذاری هم در نظتر خودشتان و
هم در نظر مخاطبان آتیشان ،نامعقولتر و ناموجهتر شده است (میلنر)266 :1385 ،
او بر این باور است که نظریههای قرن  19و اوایل قرن  ،20خواه نظریههای ادبی -انتقادی و
خواه نظریههای انسانشناختی و جامعهشناختی ،تقریباً بدون استثنا بر آن بودند که فرهنگ نهفقط
چیزی مجزا از اقتصاد و سیاست است ،بلکه فینفسه منبع اصلی انسجام اجتماعی است ،اما ایتن
قضیه امروز به این شرح است:
عامل نگهدارنده سرمایهداری متأخر پسامدرن ،نه فرهنگ ،به معنای نظتام ارزشتی -هنجتاری
بلکه بازار است از این ایده جیمسون میتوان در راستای تأیید مفروضته اصتلی نوشتتار حاضتر
اینگونه استفاده کرد که هم نظریههای قرن  19و  20در مورد نقش فرهنگ ،واقعیت دارند و هم
آنچه وی آن را محصول کاالیی شدن میداند ،زیرا آنجا که نظریههای ادبی و اجتماعی قرن  19و
 20فرهنگ را عامل انسجام اجتماعی میدانند ،بهره گیرنده اصلی در این انسجام آوری فرهنتگ،
همان سلطه است ،زیرا هدف سلطه ،کس

منافع است و در جامعته ایتر منستجم ایتن منتابع و

سلطه به چالش کشیده میشود از سوی دیگر ،اگر به تعبیر جیمسون ،بازار را محل فتروش کتاال
1.Fredric Jameson
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در نظام سرمایهداری متأخر بدانیم در این بازار فروشنده کاال ،نظام سرمایهداری و خریتداران آن
توده است ،کاالیی که فروخته میشود ،فرهنگ است فرهنگی کته بته قتول جیمستون بته طترز
عجیبی ،بیهنجار و لذتگراست

تغییر رویكرد سلطه اقتصادی
در اواخر دهه  ،1990چند تن از منتقدان فرهنگ تودهوار ،طرح مستئله تولیتد فرهنگتی را آاتاز
کردند که در این میتان ،تومتاس فرانتک ،)1997( 1نتائومی کلتین )2001( 2و ریچتارد فلوریتدا

3

( )2002ازجمله برجستگان این منتقدین بودند «استدالل اینها ،این استت کته نقتد فرهنگتی بته
آنچه سرمایهداری بهسوی مرحله جدیدی از تحول فرهنگی حرکت کرده است کته در آن متارک
تجاری (برند) ،تبلیغات و بازاریابی ،مصرف را با قدرتیابی عمومی پیوند متیزنتد» (روجتک،4
 )225 :1390نام جدیدی که این صتاح نظتران ،بته چنتین وضتعیتی نهتادهانتد« ،سترمایهداری
محض» است
این شکلبندی جدید فرهنگی ،نتوعی قالت بنتدی پیچیتده اجتمتاعی ،سیاستی ،فرهنگتی و
اقتصادی است کته شتیوه عمتل و فرهنتگ تتودهوار را تغییتر داده استت کته در مرکتز آن ایتن
پیشفرض قرار دارد که «راهحلهای مسئوالنه اجتماعی بتازار ،عتالوه بتر اینکته ،بهتترین شتیوه
کارآمد برای پرداختن به مشکالت اقتصادیاند ،درعینحال ،برای رسیدگی به مسائل فرهنگتی و
اجتماعی ،نیز کارآمدند»؛ بنابراین ،سه مؤلفه در دستور کار سرمایهداری محض قترار گرفتت کته
عبارتاند از:
پروراندن وجدان اجتماعی ،هشیاری نسبت به جهان و محیطزیست
در یک جمعبندی ،میتوان برای سرمایهداری محض ،ویژگیهای زیر قائل شد
 -1سرمایهداری محض مبتنی بر اطالعات است ،در این مورد ،این شکلبندی فرهنگی ،سعی در
خودبیانگری دارد و از این طریق از یکسو با قواعد و قراردادها مخالفت میورزد و از ستوی
دیگر از جسارت استفاده کرده و حقهبازی و خشکاندیشی را افشا مینماید
 -2مبتنی بر آگاهی و وجدان اجتماعی است ،بترای تحقتق ایتن امتر از مکانیستمهتایی از قبیتل
قدرتبخشی سیاسی ،عدالت توزیعی و شمول اجتماعی بهره میگیرد
1.Thomas Frank
2. Naomi Klein
3.Richard Florida
4.Rogge
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 -3گرایشی به نوآوری دارد تا از طریق این شگرد ،خود را روزآمد کند و با قواعتد کست وکتار
سنتی مبارزه نماید
 -4گوشبهفرمان مصرفکننده است این ،به معنی برقراری شتراکت و همکتاری بتا کارکنتان و
مصرفکنندگان است سرمایهداری محض با انتخاب این شیوه ،درصدد افشتای عتوامفریبتی
بدون مجوز سازمانهای سرمایهدارانه بزرگ است
 -5انعطافپذیر است؛ زیرا میتواند بهسرعت خود را با شرایط مصرفکننده تطبیق دهد
 -6سرگرمی و تفریح :شعار سرمایهداری محض ایتن استت ،اگتر در کتارت لتذت و سترگرمی
نباشد ،فایده انجام دادنش چیست؟ ازاینرو در کس

پول ،میتوان سرگرمی زیادی داشت

ستترمایهداری محتتض درواقتتع شورشتی بابرنامتته علیته ستترمایهداری ستتنتی و ستترمایهداری
بزرگمقیاس است هدف آن به چالش کشیدن سرمایهداری سنتی است؛ و حتتی نتابودی آن امتا
نباید تصور کرد که هدف آن رهایی بخشی و برقراری عدالت اجتماعی استت یتا اینکته در نظتر
دارد سلطه را پایین کشیده و با ایجاد یک حوزه عمومی جامعهای عتاری از ستلطه و ایتدئولوژی
فری

را فراروی انسان های عصر جدید قرار دهد بلکه علیرام به چالش کشتیدن سترمایهداری

سنتی ،انحصار و سلطه جدیدی ایجاد نموده کته ماحصتل آن استتثمار شتیءوارگی و عقالنیتت
ابزاری در قال

گفتمانی نوین است سرمایهداری محض با ارائه اهداف و تاکتیتکهتای جدیتد،

خوانش دیگر از سرمایهداری را پیشنهاد داده است که فقط میتواند سرمایهداری را نو به نو کند؛
زیرا با بهکارگیری این تاکتیک توانسته است انحصاری از ثروت ایجاد کنتد کته موجبتات ظهتور
ثروتمندانی مثل برانسون دارای ثروتی بالغ بر  3میلیارد پوند ،آنتیا  95میلیارد پوند ،فتوریس 3/3
میلیارد دالر ،بیل گیتس  51میلیارد دالر را در سال  2005شده است
انباشت چنین ثروتی ،جز با توستل بته حیلتههتای جدیتد فرهنگتی یتا بتهعبتارتدیگتر بته
دستگیری مهار ذائقههای مصرف ،بهویژه در میان اقشار پایین جامعه سرمایهداری که همان توده
است ،امکانناپذیر است

قدرت رسانهای
تأثیر قدرت رسانهای بر شکلگیری افکار عمومی ،تغییر جهتت فکتری ،هنجتار پتذیری ،هنجتار
فرستی و دیگر صور فرهنگسازی بر اهل فکر و اندیشته امتری عیتان استت ،لیتک بترای تتوده
همچنان یک افسون به حساب میآید
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رسانه هم بهعنوان یک شیئی و هم به لحان محتوا همواره با قدرت عجین استت ،هرچنتد ایتن
آاشتگی مدرج و نسبی است به سخن دیگر ،ایتن صتاحبان قتدرت هستتند کته تتوان راهانتدازی
سایتها ،شبکهها و سازمانهای رسانهای را داشته ،آنگاه با بهرهگیری از شیوههای ظریف ،از طریتق
دستکاری محتوای رسانه و مهندسی آن سعی در ابقا و استمرار قدرت خود دارند ،ازایتنرو ورای
هر سازمان رسانهای همواره یک قدرت اقتصادی یا سیاسی و یا هر دو ،قرار میگیرند
رسانه بهمثابه شیء ،از دیرباز در تملک تصاح

و در اختیار گروههای مستلط جامعته بتوده

است به نظر ویلیامز «درواقع آثار ادبی اصیل ،هیچگاه بیانگر روح عامه مردم نبودند ،بلکه آفریده
و مایملک گروه بسیار کوچکی از نخبگان فرهنگی بودند کته بته لحتان اجتمتاعی بستیار بستته
بودند» ()187 :1965
در این برداشت ،محصوالت فرهنگی ،ابتدا در اختیار صاحبان قتدرت بتودهانتد کته در ایتن
صورت میتوان مدعی شد که رسانه خواه بهمثابه شیء و خواه بهمثابه محتوا ،بتا قتدرت عجتین
است؛ زیرا طبقات پایین جامعه از یکسو قدرت خریداری ایتن رستانههتا را نداشتته و از ستوی
دیگر ،بهواسطه این امر ،جامعه دچار نوعی شکاف معرفتی هستند بتهعنتوان مثتال ،در قترن 18
قیمت یک رمان معادل مخارج یک خانواده در یک یا دو هفتته بتود (وات )43 :1957 ،در سراستر قترن
 ،18در تمام اروپا ،تیراژ عموماً کمتر از دو هزار نسخه بود درحالیکته در قترن  ،20رمتان  1984جتورج
اورول در نخستین چاپش به سال  1949 -50در ایاالت متحده  360هتزار نستخه و در بریتانیتا  50هتزار
نسخه فروش رفت (فبر 1و مارتین 220:1979،2و کریک)393:19809،3
بر اساس مستندات فوق میتوان گفت که رمان و مطالعه آن بهعنوان یتک فرصتت و قتدرت
فرهنگی ،ابتدا در تصاح

خواص و نخبگان جامعه است ،هرچند که بعدها در دسترس توده هم

قرار میگیرد؛ حال بماند که توده آفریدگار رمان است یا مصرفکننده صرف آن
در عصر جدید ،مهمترین هدف رسانه ،اقناع سیاسی و تحمیل قدرت است و بتدینصتورت،
یک سالح مسلکی و حکومتی را بر عهده گرفته است از سوی دیگر ،از حیث اقتصتادی ،بیشتتر
در راه منافع صاحبان سرمایه خدمت میکند و دائماً مردم را به خرید و مصترف هتر چته بیشتتر
کاالهای ایرضروری تشویق و ترای

مینماید (معتمدنژاد)9 :1386 ،

استریناتی با تأکید بر جنبه توجیهگرایانه رسانهها معتقد استت کته« :رستانههتای گروهتی در
توجیه نابرابری در ثروت ،قدرت و امتیاز ،نقش مهمی دارند ،این رسانهها ،نتابرابریهتا را بترای
1.Febrre
2.Martin
3.Crick
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کسانی که از محرومیت و ستم رنج میبرند ،طبیعی و اجتنابناپذیر جلوه میدهند طبقتات تتابع
بخش عمده دانش خود از دنیا را از رسانههای گروهی به دست میآورند چتون کنتترل جریتان
دانش اطالعات و تخیل اجتماعی در دست کسانی متمرکز است که در قتدرت ،ثتروت و امتیتاز
طبقه حاکم سهیم هستند» ()189 :1380
در این مورد مرداک 1و گلدینگ ،2هم تأکید دارند که «متخصصانی که در سازمانهای رستانهای
کار میکنند ،در تولید فرهنگ دست دارند و در محتدودهای کته قتدرت طبقتاتی و انگیتزه ستود و
ساختار اقتصادی مالکیت و کنترل برایشان مشخص کرده است ،مستقل هستند» ()25 :1991
مستندات فوق ،داللت بر این امر مهم دارند که اقناع سیاسی یا سترمایه انتدوزی جملگتی از
مظاهر و جلوههای قدرت و سلطه هستند و برای تحقق اهداف خود ناگزیرند ،هژمونی فرهنگتی
ایجاد نمایند؛ و همانطور که بیش از این آمد ،در هژمونی ،فرهنتگ تولیتد و بازتولیتد متیشتود
ازاینرو میتوان امروزه از مفهوم سلطه رسانهها ،سخن گفت
«نظریه سلطه رسانه ،ریشه در افکار اقتصاددانان مارکسیستت دارد و حتاکی از آن استت کته
افکار طبقه حاکم در جامعه بهصورت افکار حاکم درمیآید ،رسانههای جمعی تحت کنترل طبقه
مسلط ،پشتیبانی و مبلغ اعمال نظارت آن طبقه بر بتاقی جامعته متیشتوند»(ستاالچ)38:1979،3
استدالل نظریه سلطه رسانه این است که اخبار و محتویات رسانههتا در امریکتا ،مطتابق بتا نیتاز
ایدئولوژی سرمایهداری یا شرکتی ،شکل داده شده است گرچه سورین 4و تانکارد 5آزمتون ایتن
نظریه از راه تحقیق دشوار مییابند ( )399 :1392و آلتید )1989( 6نیز درزمینهٔ وجود این سلطه
تردید دارد ،شوماکر 7و میفلد ،8نشان دادهاند که اال

تحقیقات ،اندیشه ستلطه رستانه را تأییتد

میکنند (همان)
سایر نظریههای ارتباطات به نحوی ،بر آراء شوماکر و میفلد مهر تأیید زدهانتد در ایتن متورد،
گربنر 9با طرح نظریه کاشت ،نشان میدهد که تلویزیون بهصورت بتازوی فرهنگتی جامعته آمریکتا
درآمده است؛ و همینطور نیومن )1980( 10بر اساس نظریه مارپیچ سکوت ،به ایتن نتیجته رستیده
1.Mordack
2.Golding
3.Sallach
4.Severin
5.Tankard
6.Althied
7.Shoemaker
8.MayField
9.Gerbner
10.Noelle- Neumann
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است که رسانههای جمعی عقیده اال
عقاید اقلیت موج

را اظهار میکنند و همراه با آن فقدان حمایت میان فردی از

مارپیچ سکوت میشود بهنحویکه تعداد زیادی از افراد یا عقیده اال

را بیتان

میکنند ،یا از اظهار عقیده اقلیت خودداری مینمایند ،دو نکته در نظریه مارپیچ سکوت نیتومن ،بتر
انای بحث حاضر میافزاید ،اول اینکه ،عقاید جمعی از افراد در مواجهه با رسانه قترار متیگیترد و
عقاید یا هر نوع عقیدهای ،عنصری از فرهنگ است ،دوم اینکه به عرصه کشاندن اکثریت جامعته از
سوی رسانه ،مطرح میشود اکثریتی که همواره جلوهگاه توده است و بهآسانی توسط رسانه جمعی
مورد تاختوتاز و سوءاستفاده قرار میگیرد طبیعتاً با این ستمتدهتی رستانه بته اکثریتت جامعته،
عناصری از فرهنگ مورد خواست ارباب رسانه در ذهن توده فرو برده میشود
از منظتتری دیگتتر ،بتتاز هتتم م تیتتتوان در ای تن متتورد مستتتندات محکم تی ارائتته داد اگتتر
آموزشوپرورش را یک نهاد بدانیم تبعاً ،این نهاد از طرق مختلفی ،پیامهتای ختود را بته جامعته
عرضه میدارد همه جامعهشناسان در مورد نقش فرهنگپذیری و جامعهپذیری این نهاد ،ستخن
گفتهاند از سوی دیگر سازمانهای رسمیای که حتول ایتن نهتاد ایجتاد شتدهانتد ،جملگتی در
راستای یک هدف سازماندهی گردیده اند و آن همانا انتقال مهارتها و فرهنگ جامعه است ،هر
دوی این هدفها ،یعنی مهارتها و فرهنگ را به تعبیری میتوان در راستای منافع سلطه ارزیابی
نمود ،نظام سلطه برای استمرار منافع اقتصادی ،نیروی ماهر میخواهتد و بترای پاسداشتت ایتن
سلطه ،هنجارها و قواعد متناس

با آن را میبایست به نسلهتای تحتت تعلتیم ،آمتوزش دهتد؛

بنابراین همانطوری که «بوردیو نشان داده است» ،از طریق آموزشوپرورش ،قتدرت نمتادین یتا
خشونت نمادین عمل میکنند؛ یعنی با کمک اشکال متنوع کنش تربیتی گروههای مسلط قادرنتد
فرهنگ را ایجاد و آن را به دیگران تحمیل کنند و بهرام ماهیت اختیاری فرهنگ ،آن را بته نظتر
پذیرفتنی و واال ،نشان دهند کنش تربیتی بهصورت رسمی (مدرسته) و ایررستمی (گتروههتای
خویشاوندی و همساالن) ممکن است به سمت بازتولید فرهنگی و عمالً بازتولید روابط بنیتادین
قدرت منجر شود (برث)70 :1389 ،
آنتونیو گرامشی ،همین مفهوم را با عبارتی دیگر که از جامعه مدنی ،اخذ کرده است ،بیان متیکنتد
«او معتقد است که جامعه مدنی ،چون مسئول تولید ،بازتولید و تحول هژمونی است ،لذا بتا استتفاده از
مؤسسات خود ،همانا مسئول تولید ،بازتولید و مصرف فرهنگی فرهنگ عامته استت ،ایتن مؤسستات
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ازنظر او شامل آموزشوپرورش ،خانواده ،کلیسا ،رسانههتای گروهتی ،فرهنتگ عامته و ایتره استت؛
بنابراین جامعه مدنی ،زادگاه فرهنگ و ایدئولوژی در جوامع مدرن است» (استریناتی)225 :1380 ،
یکی از سازوکارهای دستیابی صاحبان قدرت به اهداف خود از طریق رستانه ،تبلیغتات استت
تبلیغات گرچه عمدتاً با هدف ایجاد تغییر نگرش صتورت متیگیترد امتا یکتی از کارکردهتای آن،
اثرگذاری بر عمل انسانی و کنترل عقیده ،است؛ که در این صتورت ،تبلیغتات ،بتا تغییتر نگترش و
کنترل عقیده ،میتواند فرآیند فرهنگ پذیری را مخدوش و آن را دستکاری نماید آنچه نمیتتوان
در کارکرد تبلیغتات ،انکتار کترد ،دستتکتاری در فرآینتد فکتر استت هتادلی کانتریتل،)1965( 1
روانشناس اجتماعی ،نشان میدهد که چگونه زمانی در دهته  1930دربتاره موضتوع تبلیغتات ،در
ایستگاه رادیویی بوستون سخنرانی کرده ،روز بعد ادوارد فیلن ،2تاجر متوفقی کته جنتبش اتحادیته
اعتبار را در امریکا سازماندهی نمود و بنیاد قرن بیستم را پایتهگتذاری کترد ،تلفنتی بتا وی تمتاس
گرفت؛ فیلن میخواست هزینه مالی اقدامی را بهمنظور آموزش مردم ،برای اینکه چگونه فکر کننتد،
تأمین کند و از کانتریل خواست ،یک ش

مهمان وی باشد تا راجع به این اندیشه بتا وی صتحبت

کند آنها سرانجام به این نتیجه رسیدند که ممکن است نتوانند به مردم بیاموزند ،چگونه فکر کنند،
ولی امکان دارد در آموختن اینکه مردم چگونه فکر نکنند ،قدری توفیق پیدا کنند
بگذریم از اینکه نتیجه این امر منجر بته تأستیس اولتین مؤسسته تبلیغتاتی در ستال  1937و
انتشار معروفترین کار آن یعنی کتاب هنر تبلیغتات در ستال  1939شتد ،آنچته بته هتدف ایتن
نوشتار ربط مییابد ،این است که تبلیغات با چه اهدافی برای مخدوشکردن ،سمتوستو دادن و
دستکاری نگرشها ،عقاید و افکار ،وارد عمل متیشتود تتا از ایتن طریتق بتوانتد ،هنجارهتا و
نگرشهایی را در ذهن مردم ،بگنجاند ،هنجارها و نگرشهایی که از مصادیق فرهنگ هر جامعته
به حساب میآیند بتهعنتوان کفایتت نقتش رستانه در فرهنتگستازی ،بته جملتهای از یکتی از
روزنامههای امریکا در خالل جنگ امریکا و عراق در سالهای  ،2001 -2002اشاره میشود کته
نوشت :مطبوعات امریکا ،یا به عبارتی امپریالیسم فرهنگی ،آنچنان ذهن مردم امریکا را نسبت به
مردم و شخص صدام حسین ،دیکتاتور عراق زمان جنگ ،در کنترل خود گرفته بودند کته متردم
امریکا ،برای مرگ تعدادی اردک دریایی که در آبهای خلیج فارس نابود شدند ،3اشک ریختنتد
1.Canthril
2.Filene

 3اشاره به زمانی است که بم افکنهای امریکایی کشتیهای حامتل ستوخت رستانی عتراق را در خلتیج فتارس
هدف قرار داده و در اثر نشت نفت به دریا ،باعث مرگ پرندگان دریایی شد
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ولی برای مرگ هزاران کودک عراقی که از سوءتغذیه ،فقدان داروهای پزشکی و بمباران هتوایی،
تلف شدند ،کف زدند

قدرت سیاسی
مراد از قدرت سیاسی ،در نوشتار حاضر ،اشاره به سازوکارهایی است کته از جانت

عتالیتترین

مقام مقتدر جامعه که مشروعیتش را از یکی از منابع فرهمندی و سنتی میگیرد ،اعمال متیشتود
تا از آن طریق ،اقتدارش را در جامعه متجلی نماید

1

ادعای نوشتار حاضر بر ایتن استت کته االت رستوم ،ستنن ،ارزشهتا و قواعتد اجتمتاعی
مناسبتها و نامگذاری ایام تاریخی که عمدتاً تحت عنوان ستنت ،از آنهتا ،نتام بترده متیشتود،
ساخته و دستپرورده منویات شاهان ،سالطین و اشراف دربار بوده است؛ نه صرفاً با نیت حفتظ
منابع و منافع اقتصادی آنچه مارکس بر آن تأکید دارد بلکته در متوارد زیتادی بتا انگیتزه تجلتی
قدرت ،ایجاد پرستیژ و حفظ فاصله اجتماعی و نیز تحقق آنچه تمامیتخواهی عتالیتترین مقتام
سیاسی کشور را بازتاب مینماید ،صورت گرفته است
بهمنظور پرهیز از اطاله بحث در این نوشتار یکی از مصادیق فرهنگ ایرانی را که عید نوروز استت
مورد کندوکاو تاریخی قرار میگیرد تا خواننده بر مبنای این لمس تاریخی ،خود به تعمیم برسد
گرچه برای هیچ فرد ایرانی ،خاستگاه زمانی و مکانی این روز تاریخی یعنی نوروز ،بهدرستی
مشخص نیست ،بنابراین میتوان بهواسطه این فقدان تاریخی ،آن را به عصر یا اعصار اسطورهای
نسبت داد؛ اما آنچه تا حد زیادی برای ما ایرانیان ،روشن است ،پایهگذاری این سنت نه بهوستیله
عوام و اقشار فرودست جامعه بلکه از سوی فرادستان جامعه آنهم شاهان ،صورت گرفته است
ژاله آموزگار ( )1370در اثر درخشان خود با عنوان «زبان ،فرهنگ و اسطوره» چندین روایت
از پیدایش نوروز را نقل میکند که میتوان آنها را در  2مقوله دستهبندی کرد
مقوله اول شامل روایت هایی است ک ه خاستگاه نوروز را بته منویتات ختدایان و اهتریمن
نسبت میدهند
در مقوله دوم که روایتهای بیشتری را شامل میگردد ،این خاستگاه به سالطین استطورهای
ازجمله ،جمشیدشاه رجعت میکند
 1انگیزه ما از تفکیک اقتدار قانونی از دو نوع اقتدار فوق این است که اوالً در رأس این دو نوع اقتدار شخص قترار
می گیرد؛ ثانیاً ،به کارگیری قوه قهریه در آنها ،امری طبیعی است ،ثالثاً عمر سلطه ایتن دو نتوع چتون طتوالنی استت
اثرگذاری بیشتری در طول تاریخ در القاء عناصر فرهنگی به جامعه داشتهاند
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در مقوله اول که شامل سه روایت است ،عامل پیدایش نوروز ،نیایش به ایزد رپیتون 1استت
او خدای گرمای نیمروز و ماههای تابستان است؛ آنگاه که دیو زمستان به جهان یتورش متیبترد،
رپیتون در زیرزمین جای میگیترد و آبهتا را گترم نگتاه متیدارد (آموزگتار )249 :1386 ،در
روایت دوم 12 ،نفر از یاران اهریمن هرکدام ،در حال بریدن و جویدن یک ستون جهتانانتد در
روزهای پایانی سال ،این یاران به میمنت اینکه کار جهان را تباه کردهاند ،جشن میگیرند ،امتا بتا
کمال تعج

وقتیکه از جشن برمیگردند ،میبینند که ستونها مرمت شدهاند در روایت سوم از

این مقوله ،نوروز مرتبط است با بازگشت «فروهرهتا» بته زمتین (خانتههتای ختود)؛ و ده روزی
(تقریباً) در خانه میمانند ،اگر خانه پاکیزه باشد ،دعا میکنند و به برکت خانه میافزایند و در ایر
این صورت ،دعا نکرده و برکت میرود (آموزگار)251 :1386،
در مقوله دوم که شامل  9روایت است ،جملگی خاستگاه نتوروز بته جمشتید ،رجعتت داده
میشود که به ترتی

از روایت اول تا نهم چنین آمده است:

 جمشید به پادشاهی رسید و دین را تجدید کرد (آموزگتار )51 :1386،اهتریمن برکتت را اززمین برد و جمشید به جنگ او رفتت و او را شکستت داد جمشتید تختتی ستاخت و دیتوان بته
فرمانش او را برداشتند و به گردون افراشتند و مردم را بر او گوهر افشاندند (آموزگار)252 :1386،
 جمشید پس از پیروزی بر دیوان ،فرمود تا برایش گردونهای ساختند ،در روز «اورمترد» ازماه فروردین و دیوان او را بر سر دست برده و از دماوند تا بابل یک روز حمل کردنتد و از ایتن
شگفتی جشن نوروز پدید آمد
 جمشید خواست به آذربایجان برود ،بر تخت زرینی نشست و مردم او را بر گردن خویشحمل کردند و چون نور خورشید بر او افتاد ،مردم او را تحسین کردند
 جمشید در این روز ،اوزان و مقادیر را تعیین کرد و فرمان روایان این تعیین را به فال نیکگرفتند و از آن پیروی کردند
 جمشید در این روز ،نیشکر را از نی کشف کرد (آموزگار)252 :1386،گویند دیرزمانی در سرزمین ایرانشهر ،باران نبارید ،اما چون جمشید بتر تختت نشستت ،در
این روز باران بارید ،جمشید در این روز به مردمان فرمان داد که ختود را بتا آب بشتویند تتا از
گناهان پاک شوند
1.Repitoun.
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نیازمند ،در پاسخ این سؤال که چرا نوروز پایا ماند ،چنین میگوید:
چون سالطینی که به سلطنت میرسیدند ،صبر میکردند تا نتوروز برستد و در آن
روز تاجگذاری کنند ولی بهواسطه جنگها و مشکالت دیگر ،االت

ایتن امتر میستر

نمتیشتتد ،اکثتتر زنتدانیان ،عضتتو متیشتدند و طبقتتات مختلتتف بتار عتتام متییافتنتتد
(نیازمند)113-114 :1376،

فقط مروری گذرا میطلبد تا خاستگاه نوروز بهجای آنکه در قاعده جامعه جستجو شتود در
رأس هرم اجتماعی پیجویی گردد در هیچکدام از اساطیری که منشأ نوروز بودهانتد ،ردپتایی از
جلوههای موقعیت فرودستان ،از قبیل چوپان ،گتدا ،دهقتان ختردهپتا و در میتان نیستت بلکته
برعکس ،موجد آن را باید در قدرتمندانی جست که یا حاصل فرهمندی هستند و یا از موقعیتت
سیاسی ممتازی برخوردارند
نوشتار حاضر با طرح سنت نوروز ،این ایده را فراروی محققان و پژوهشگران عرصه قتدرت
و فرهنگ مینهد تا دست به تعمیم زده و در جوامع دیگر این فرضیه را به پرسش بگذارند یا آن
را مورد چالش قرار دهند نگارندگان بر این باورند با انجام پژوهشهای دیگر میشود به همتین
نتیجه رسید و رد پای قدرت را در سایر سنتها ،از قبیل اعیاد ،روزهای تاریخی ،نامگذاریهتای
تاریخی ،بهخوبی نشان داد بهعنوان مثال عید کریسمس برای جهان ارب ،جشتنهتا و اعیتاد در
آیین یهود ،سنتها و مراسمی که در جوامع چین ،ژاپن و جنتوب شترق آستیا ،در خاورمیانته و
حتی نزد قبایل سرخپوست قاره امریکا و نیز آنچه در میتان آفریقاییتان مرستوم استت ،جملگتی
میطلبد تا بر اساس این فرضیه مورد کنکاش قرار گیرند
ردپای این پدیده یعنی فرهنگ بهعنوان مولود قدرت -در اعصتار بعتد نیتز قابتلتجستس و
تفحص است نوربرت الیاس 1که به لحان بررسیهای تاریخیاش در مورد جاافتادگی و نهادینته
شدن برخی از عادات روزمره که اایت آن به فرایند تمدن سازی میانجامد ،شهرت جهانی یافته
است ،نشان میدهد که آنچه تغییرات اجتماعی را در حتوزه رفتارهتای روزمتره تبیتین متیکنتد،
دستکم نخست در سطح کالن دولت روی داده است تحول تعیینکننده همراه است با پیتدایش
سرکرده قدرتمند دولت ،یعنی شاه همراه با شتاه ،حکومتت مرکتزی باثبتاتی ،بترای نظتارت بتر
مالیاتها و جنگ ظهور کرد؛ در حول شاه ،درباری به وجود آمد که در آن قدرت بهطتور نستبتاً
مساوی تقسیم میشد (ریترز)219 :1389 ،
1.Norbert Elias
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به نظر الیاس ،اما پیش از ظهور دربار جنگجویتان سترآمد بودنتد و متیتوانستتند در اعمتال
خشونت آمیز درگیر شوند؛ زیرا چیزی را داشتند که الیتاس آن را زنجیترههتای وابستتگی کوتتاه
نامیده است افراد نسبتاً کمی به اینان متکی بودند و آنها هم به تعداد کمی از افراد متکی بودند،
بنابراین هنگامیکه جنگجویان در رفتار خشونتآمیز درگیر میشوند رفتارشان عتالوه بتر آنکته،
کسانی را که هدف خشونت قرار گرفته بود ،متأثر میساخت ،شمار نسبتاً کمی از افتراد دیگتر را
متأثر میکرد بهعبارتدیگر جنگجویان آزاد بودند که تعدی بورزند ،زیرا بخش بزرگی از جامعه
را متأثر نمیساخت (ریترز)219 :1389 ،
به نظر الیاس این امر در مورد نجبای دربار ،کتامالً بترعکس بتود نجبتای دربتار زنجیترههتای
وابستگی طوالنیای ،پیدا کرده بودند که مانع تعدی آنها میشد ،آنها متکی بر کستانی بودنتد کته
برایشان کاالها و خدمات مطلوبشان را تهیه میکردند جنگجویتان ،نیازهتا و خواستتههتایی از ایتن
دست ،کمتر داشتند و دیگران به خاطر آن شغل به نجبا ،متکی بودند در این حالت ،تعدی ورزیدن
نجبا ،شمار بسیاری از مردم و شاید ،جامعه بهمثابه کل را متأثر میساخت ،وجود زنجیتره وابستتگی
طوالنی ،نجبا را مجبور میکرد که هر چه بیشتر به نیازها و توقعات دیگتران ،حستاس یتا پاستخگو
باشند (ریترز )220 :1389 ،ازاینرو موقعیت رؤیا روی نجبا و رفتاری کته آنتان متیکردنتد ،بترای
مردم بیشتر و بیشتری در سراسر جامعه ،حقیقت واقع محسوب میشود ،درنتیجه متردم نستبت بته
اطرافیان حساستر میشدند و مجبور بودند به نیازهای مردم بیشتری حساس باشند
پس به نظر الیاس ،تغییر در رأس جامعه ازجملته شتاه و نجبتا مشتمول تغییترات رفتتاری و
انتشار آن در جامعه نیز خواهد بود این تغییرات و نوآوریها ،به تعبیر فوکتو ،گفتمتان یتا نظتام
حقیقت جدیدی را ایجاد میکند و چون گفتمان هژمونیک هم هستت ،ستریعتتر و گستتردهتتر،
الگوی عمل افراد جامعه قرار میگیرد روی این اصل است که به نظتر او رفتارهتایی روزمتره از
قبیل انگشت در بینی کردن ،حین کردن در دستمال در برابر جمع ،ابتدا از سوی درباریان و نجبتا
منع میشود و بهواسطه موقعیت حساس آنها و وجود زنجیره وابستگی طوالنی با اقشار جامعته
و مهمتر از همه ،هژمونیک بودن آن الگوها ،بهصورت قواعدی توده پسند ،شکلدهنده بخشی از
فرهنگ مردم میشود
بتتا پدی تدار شتتدن مدرنیتتته و بتتهتبتتع آن انقتتالب صتتنعتی و پیچی تدگی ستتازوکارهای نظتتام
سرمایهداری ،فرهنگسازی و بازتولید آن ،اشکال جدیتدتری بته ختود متیگیترد مهتار فرهنتگ
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مصرف به شیوههایی ظریفتر ،در دستان بورژوازی و صاحبان سترمایه قترار متیگیترد ،در ایتن
فرآیند است که کارکرد مصرف به تعبیر مارکس دستخوش دگرگونی میشود و از وضعیت اولیته
آن که بهمثابه رفع نیاز بود با پدیده جدیدی که مصترف بتهمثابته کست

ستود استت جتایگزین

میگردد و باز در همین راستا است که در سالهای پایانی قرن  ،20مصرف نه بهعنوان رفتع نیتاز
بلکه همچون هویتی جدید ،خصلتی نمادین به خود متیگیترد ،درحتالیکته آنچته متاورای ایتن
کنش های ،پنهان است همانا ساختارمند شدن سود است؛ و درست بته همتین ختاطر استت کته
«هورکهایمر» و «آدورنو» با مفهوم صنعت فرهنگ بته زیبتایی و ظرافتت تمتام ،ایتن وضتعیت را
توصیف کردهاند

قدرت جنسیتی
در قدرت جنسیتی ،جامعه ازلحان جنسی در دو مقوله مرد و زن قرار میگیرد و زنتان بتا عنتوان
«دیگری» به مردان هویت میبخشند بر اساس این کلیشهبندی ،قدرت متردان در ستپهر ستاختار
مردساالری ،قانونگذار ،قاعده ساز و باالخره فرهنگ آموز تلقی میشود؛ آنگتاه بتا جتا انتداختن
ربط عرصه مردان ،در قال

مجاری جامعهپذیری و فرهنگ پذیری ،مجدداً توسط جامعه و حتتی

از سوی خود زنان ،این امور بازتولید میگردد در این مورد «آنتونی گیدنز »1نشان متیدهتد کته
چگونه یک دوقلوی ناهمسان (دختر و پسر) از بدو تولد ،ابتدا از سوی خانواده و سپس نهادهای
بعدی جامعهپذیر در معرض جامعهپذیری جنسیتیای قرار میگیرنتد کته در گرانیگتاه آن متردان
قرار میگیرند و این قدرت آنان است که منشأ هنجارهای اجتماعی است
«متفکران فمینیست که تحلیلهای اگزیستانستیال و پدیدارشناستانه ارائته متیدهنتد یکتی از
ماندگارترین مضامین نظریه فمینیستی را پروراندهاند؛ که آن حاشیه شدن زنان بهعنوان «دیگتری»
در فرهنگ مخلوق مردان است در چنین تحلیلهایی ،جهانی که متردم در آن زنتدگی متیکننتد،
پرورده شده فرهنگی ،تلقی میشود که بهوسیله مردان خلتق شتده استت و متردان را آگتاهیای،
تصور میکند که جهان از آنجا ،نگریسته ،تعریف و بتازتعریف متیشتود آن فرهنتگ ،حتداکثر،
تجزیه زنان و شیوههای خودشناسی آنها را به خود آن حاشیههای طرحریزی مفهومی میداند و
در وحشتناکترین حالت ،ساختی از زن بهمثابه دیگری ،خلق میکند موجودی عینیت یافتته کته
صفاتی به او نسبت به داده میشود که ضد مرد عامل فاعل (سوژه) را نشان میدهد تفاوت زنان
1.Anthony Giddens
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با مردان تا حدی ناشی از این واقعیت ساخت فرهنگی است کته آنهتا را کنتار متیگتذارد و تتا
حدی ناشی از درونی کردن «دیگربودگی» توسط خودشان است» (ریترز )339 :1389 ،این طترز
تلق تی از زن در آثتتار اال ت

متفک تران فمینیستتت ازجملتته فمینیستتتهتتای رادیک تال ،لیبتترال و

سوسیالیست ،منعکس گردیده است
در همین راستا ،نظریه سرکوب ساختاری ،مطرح میشود این نظریه ،بر این بتاور استت کته
منافع موجود در سلطه از طریق مکانیسمهای ساختار اجتماعی ،یعنی از طریق تنظیمات گستترده
مکرر و عادی شده کنش متقابل ،وضع میشوند در این نظریه ،این تنظیمات ،همتواره تنظیمتات
قدرتاند که به لحان تاریخی ،یعنی در طول زمان پدید میآیند (ریترز )355 :1389 ،این نظریه
روی عاملی انگشت مینهد که در نوشتار حاضر به فرهنگ تعبیتر شتده استت یعنتی «تنظیمتات
گسترده مکرر و عادی شده کنش متقابل اجتماعی» به سخنی دیگر تنظیماتی کته توستط جامعته
مرد مدار وضع میشود ،چون حاوی مجموعهای از صورتبندیهای قدرت مردان است ،مرتباً و
مکرراً بهطور نمادین ،به سرکوب زنان میپردازد
از منظری دیگر« ،اینگراهام »1در اثر کالسیک خود ،به نام «عروسیهای رسمی» ،بتهوضتوح،
نقش قدرت را به شکلی ظریف و پیچیده در مراسم عروسی ،نشان میدهد (مراسمی که مصداق
نمادهای فرهنگی است) وی اهمیتت عروستی را بترای سترمایهداری بتا دادههتایی متالی ختام،
منعکس میکند او نشان میدهد کته چگونته ،کتارگران المتاس در افریقتا ،کتارگران هتتلهتای
تفریحی ماهعسل در جزایر کارائی  ،خیاطهای فروشتگاههتای لبتاسهتای عروستی ،در آستیای
جنوب شرقی ،درنهایت تحتت تتأثیر ایتدئولوژی و خواستت سترمایهداری ،عمتل متیکننتد او
خاطرنشان میسازد که این عملکرد ایدئولوژیک سترمایهداری ،دائمتاً در حتال فتروش تصتاویر
رؤیایی عروسی از طریق اسباببازیها ،فیلمها ،سوهای تلویزیونی و مجالت زنان هستند نقتش
بعد دیگر قدرت یعنی مردساالری نیز توسط اینگراهام در ایجاد یک فرهنگ خاص عروستی ،در
این اثر نشان داده شده است اینگراهام ،با پیش کشیدن مفهتوم هنجارمنتدی ایرختواهی ،2نشتان
میدهد که چگونه این باور جمعی تحمیل شده است که بر مبنتای آن راز موفقیتت رستتگاری و
امنیت و صمیمت در رابطه میان یک مرد و زن است که به لحان حقتوق اجتمتاعی نابرابرنتد او
تحلیل میکند که چگونه عروسها و خانوادههای آنان با شدت ،خواستار عروسی رسمیاند

این مفهوم را آدریان ریچ ناهمجنس خواهی اجباری نامیده است

1.Ingraham
2.Heteronormalitivity
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بهاینعلت که رمزی از پندار ناهمجنسخواهانه است :تصور رؤیایی از عشق رمانتیتک میتان
مرد و زن که هر اطالعی از کار الزم برای حفظ رابطهای میان نابرابریها ،خطرهتای مربتوط بته
عدم ارتباط آنها و نهایتاً طالق را از ذهن ،مخفی و پاک میکنتد ایتن کته گفتته متیشتود ،روز
عروسی ،شادترین روز زندگی او است ،همان طور که به زنان گفتته متیشتود ،اهمیتت شتخص
بهمثابه آدمی ،نه در دستاورد ،بلکه در انتخابشدناش بهمثابه ابژه میل است (ریترز)361 :1389،
پاراگراف باال ،این نکته مهم را بازنمود میکند که زن و مرد نابرابرند و این نابرابری از خالل
هنجارهای عروسی مجدداً در جامعه بازتولید میشود ازاینرو در این مراستم بته زنتان آموختته
میشود تا این باور را ملکه ذهن خود نمایند که زن بهمثابه یک ابژه میل است برای مرد
«فیگز» 1از زاویه دیگر به فرآیند فرهنگگتذاری و سیاستتگتذاری فرهنگتی زنتان از ستوی
مردان اشاره دارد و نشان میدهد ،چگونه مردان بتا تصتاح

ایتن عرصته ،زنتان را منقتاد ختود

کردهاند به نظر او« :اگر زنان قرار است ،دسترسی برابری به عدالت داشته باشند ،نیاز به قاضی و
وکیل مدافع ،مشاور حقوقی و افسر پلیس زن داریم تا قانون را به بهترین نحو ،برای منتافع زنتان
و همچنین مردان تفسیر و تنفیذ کنند تعداد کمتی از زنتان در سیاستتگتذاریهتا یتا در لتوایح
تقدیمشده به پارلمان که قوانین جدید ما را تشکیل میدهند ،شرکت میکنند قتانونگتذاری کته
عمدتاً توسط یک جنس (مرد) انجام میگیرد بهندرت میتواند ،فراتر از یتک حتوزه محتدوده از
اعتقادات و نگرشها ،پیش رود» ()66 :1383
به نظر فیگز ،این نگرش کته زنتان را بتهعنتوان جتنس دوم متیشناستند و در هتر جنبته از
ارگانهای صاح

قدرت در بریتانیا ،نفوذ میکند ،در پارلمان بر سیاستگذاری تأثیر میگذارد و

در بیتوجهی مکترر دولتت ،نستبت بته مهتدکودک ،اجتنتاب از مستائل بغترنج سیاستی ،نظیتر
سقطجنین ،تقدیس قوانینی که موقعیت ثانوی و حقوق کمتر برای کارگران نیمهوقت ،یعنی زنان
را مجاز میشمارند و امتناع از تقویت قانون برابری نمایان است (فیگز)302 :1383،
فیگز باری دیگر به ما نشان میدهد که مادامیکه مردان عرضه قانونگذاری را در اختیار دارنتد،
میتوانند از این مجرا ،سلطه خود را در قال

قواعد و قوانینی که همانا فرهنتگستازی بترای زنتان

است ،اعمال نمایند از ایده فیگز میتوان به این واقعیت دست یافت ،درحالیکته در جامعته متدرن
بریتانیا ،زنان قدرت قانونگذاری برای همجنسهای خود را ندارند ،در جوامع ماقبل مدرن ،چگونته
مردان توانستهاند ،سلطه خود را در امر فرهنگسازی برای زنان ،متبلور نمایند
1.Figes
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«تاکمن» 1با طرح نظریه «فنای نمادین زنان» ،به بازنمایی جایگاه زنان در رسانههای جمعی و
در فرهنگ عامه مردم امریکا پرداخته است او ،نشان میدهد بخش عمدهای از باورهای زنان یتا
بهعبارتدیگر بخش قابلتوجهی از خود پندارگی زنان ،نشأت گرفته از طبیعی جلوه دادن ستلطه
مرد بر زن ،از طریق بازنمایی آن در رسانههای جمعی است به نظر او «فناسازی نمتادین» ،زنتان
را افرادی که شایسته کدبانوگری ،همسری ،مادر بتودن و هستتند تلقتی متیکنتد بته بتاور او،
فرهنگ رسانهای عامه ،زندگی واقعتی زنتان را بته متا نشتان نمتیدهتد نتیجته ،عتدم حضتور،
محکومیت و ناچیز به حساب آوردن زنان ،حتذف ،تعصت

و مختدوش شتدن در رستانههتای

جمعی است ()1981 :181؛ و درست به همین خاطر است که «دایر »2هم نشان متیدهتد کته در
تمام پیامهای بازرگانی  ،متردان ،مستتقل و زنتان وابستته بتوده ،تصتور متردان ،عمتدتاً ،آنهتا را
موجودی کاردان و مقتدر ،نشان میدهد و زنان اال

مصرفکننده هستند ()1982 :108

در همین رابطه« ،مک رابی» 3با استفاده از روش نشانهشناسی ،دنیای دختران جوان را در مجلته
جکی ،4به تصور میکشد او در فرآیند این کار ،چهار رمز را در مطال

مجله ،کشتف متیکنتد کته

درواقع ،این رمز چهارگانه معنابخش زندگی آنان است این چهارمورد رمز ،عبارتاند از:
رمز عاشقانه ،رمز زندگی شخصی ،رمز مد و لباس و موسیقی پاپ (رابی)125:1991،
اگر یکی از کارکردهای فرهنگ را معنابخشی به زندگی بدانیم ،آنگاه میتوان مدعی شتد کته
اال

عناصر فرهنگی دختران موردمطالعه رابی ،توسط رسانههای جمعی ،القاء میشود
به نظر مک رابی ،این مجله بهعنوان یک منبع ایدئولوژیک ،دنیای آتی را برای دختتران ،رقتم

میزند و نشان میدهد ،چگونه تمام پیامگیران ،یعنی دختران ،در مقابل قتدرت ایتن ایتدئولوژی
(بخوانید فرهنگ) سر تسلیم فرود میآورند اگر نظر مک رابی را بپتذیریم ،بایتد بته ایتن نتیجته
اشاره نمائیم که فرهنگسازی در بین جوانان دختر ،به این شیوه ،توستط قتدرتهتای رستانهای،
تولید و بازتولید شده و با تغییر شگرد در رسانهها ،نو به نو میشود

1.Tuchman
2.Dyer
3.Mc Robbie

 4نام مجلهای است که کارش ،آماده ساختن دختران ،برای ایفای نقشهای زندگی در آینده است
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نتیجهگیری
آنچه پیش از این آمد ،مجموعه بحثهایی نظری بود که بر حول دو سازه اجتماعی یعنی قتدرت
و فرهنگ ،عنوان گردید که در این میان ابتدا تفاسیری از این دو امر اجتمتاعی ارائته شتد ،آنگتاه
یک سنخ شناسی از قدرت مطرح و به رابطه یکایک آنها و فرهنگ ،پرداخته شد مفهوم مرکزی
در قدرت اقتصادی در بنمایه خوانش کالسیک آن ،مالکیت خصوصی برگرفتهشده از آراء کتارل
مارکس است -هست که دارندگان آن ،برای حفظ و استمرار آن ،به ساخت ایدئولوژی که همتان
فرهنگ است ،مبادرت مینمایند این دیدگاه در خوانشهای بعدی که در آراء نومارکسیستهتا،
مارکسیسم انتقادی و پسامارکسیسم ،آمده گرچه به شیوههای دیگری ،تفسیر و بازخوانی شد ،امتا
وجه مشترک جملگی این نحلهها ،باور به منافع است ،پدیتدهای کته طبقتات ممتتاز اقتصتادی و
سیاسی برای حفظ و استمرار آن ،انواع ترفنتدها را از قبیتل انحصتار بتهجتای رقابتت ،گفتمتان،
هژمونی ،عقالنیت ابزاری ،صنعت فرهنگ و دانش را به کار میگیرند تا با تولید ،بازتولید و مهار
فرهنگ ،آن را حفظ نمایند در نظتر ایتن دانشتوران ،متادام کته پدیتدهای بته نتام سترمایهداری
(کالسیک ،مدرن و در سالهای اخیر سرمایهداری محض) بهطور عام و امر منافع بهطتور ختاص
وجود دارد فرهنگ چیزی جز ابزاری برای توجیه آن ،نیست
در حوزه قدرت رسانهای ،رسانه خواه بهعنوان شیء و خواه بته لحتان محتتوایی بتا قتدرت
عجین است و هیچ رسانهای استقالل ندارد چه به لحان یتک امتر ستختافتزار و یتا نترمافتزار،
همواره با منافع نخبگان اقتصادی و سیاسی رقم خورده است به سخنی دیگتر ،در پشتت صتحنه
راهاندازی شبکههای رسانهای ،دستگاههای سخنپراکنتی و ستازمانهتای بتزرگ نشتر ،صتاحبان
سرمایه یا دولت ،قرار میگیرد و این دو برای استمرار قدرت اقتصادی و سیاسی خود ،ناگزیرند،
بر این سازمانهای رسانهای ،مستولی شوند گرچه برختی از صتاح نظتران ارتبتاطی ،محتتوای
کدگذاری شده رسانههای جمعی را در مواردی ،مقاومت خیز ،ضد هژمونی و رهاییبخش تلقتی
کرده اند و از آن تحت عنوان فرهنگ مقاومت ،تعبیر نمودهانتد ولتی ستیر تحتول محتتوای ایتن
رسانهها ،نشان میدهد که امپریالیسم فرهنگی با تغییر شتگردهای رستانهای ،ایتن مقاومتتهتا را
خنثی و بهراحتی از آنها گذر کرده است
طبق این دیدگاه (قدرت رسانهای) ،رسانهها با کدگذاری پیامهتا ،همتواره تتالش متیکننتد،
رویهها ،قواعد ،باورها و نگرشها( ،بخوانید فرهنگ) را به مخاطبان خود القاء نمایند
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بر مبنای قدرت سیاسی ،استداللهای فراوانی ارائه گردیده کته حتاکی از وابستتگی فرهنتگ
جامعه به خلقیات ،آداب و اقتضائات طبقات ممتاز ،است بهعبارتدیگتر ،ادعتای محتوری ایتن
دیدگاه آن استت کته االت

ستنن ،رستوم ،ارزشهتا ،قواعتد اجتمتاعی ،مناستبتهتای مهتم و

نامگذاریهای ایام تاریخی که عمدتاً تحت عنوان سنت ،از آنهتا نتام بترده متیشتود ،ستاخته و
دستپرورده منویات شاهان اشراف دربار بوده است
مقاله حاضر این مدعا را در روایتهایی کته از عیتد نتوروز و چگتونگی ایجتاد آن صتورت
گرفته ،تحلیل کرده است تا بهعنوان یک نمونه از هزاران سنت فرهنگی ،آمیختگی آن را با قدرت
سیاسی ،نشان دهد در این رابطه ،نوربرت الیتاس هتم نشتان داده استت کته چگونته رفتارهتای
روزمرهای که ازنظر ما ،پیشپاافتاده به نظر میرسند اما رعایت آنها برای کلیه اقشار یک جامعته
خاص ،مهماند ،ابتدا از سوی اقشار باالی هرم قدرت ازجمله شاه و دربار او به عرصته گستترده
فرهنگ توده رسوخ کردهاند بر مبنای این دیدگاه ،قدرت سیاسی همواره ستازنده و نگتهدارنتده
گفتمان برتر است و این گفتمان را در جامعه بهعنوان یک دستگاه حقیقت ،از مجرای رسانههتای
پرقدرت خود ،ترویج میکند؛ و همان طوری که می دانیم ،ایتدئولوژی هتا( ،بخوانیتد فرهنتگ) از
خالل گفتمان ،منتقل میشوند در نوع چهارم قدرت که قدرت جنسیتی است مفتاهیمی از قبیتل
مردساالری ،بهعنوان نماد قدرت قرار میگیرند؛ که بر اساس آن مرد بهعنوان یک ارزش برتتر در
فرهنگ جامعه با دیگری یعنی زن ،هویت خود را میگیرد بر این اساس ،تاریخ عرصهای مردانته
است ،عرصهای که در آن دانشها ،گفتمانها ،جملگی توسط مردان نوشتته و ستاخته متیشتود
عرصهای که قانونگذاریها و قواعد اجتماعی توسط مردان وضع میشوند در این متورد نظریته
سرکوب ساختاری ،اذعان میدارد که قدرت از طریق تنظیمات گسترده مکرر و عتادی شتده کته
توسط مردان برای زنان وضع میشود (بخوانید فرهنگ) مرتباً و مکترراً بته اشتکال نمتادین بته
سرکوب زنان میپردازد ،تاکمن هم با طرح نظریه فنای نمادین زنان ،به بازنمایی جایگاه زنان در
رسانههای جمعی و در فرهنگ عامه مردم ،میپتردازد و نشتان متیدهتد کته بختش عمتدهای از
باورهای زنان (فرهنگ) نشأت گرفته از طبیعی جلوه دادن سلطه مرد بتر زن ،از طریتق بازنمتایی
آن در رسانههای جمعی است
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان به این نتیجه رسید که در بدو امر بتین فرهنتگ و قتدرت
رابطهای دیالکتیکی برقرار است و در این میان جامعتهای کته ظترف فرهنتگ نامیتده متیشتود،
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عرصهای است که آوردگاه این دیالکتیک محسوب میگردد درواقع از تبانی و همراهی جامعه و
فرهنگ مولودی به نام قدرت ،زاده میشتود ،آنگتاه بتین جامعته و فرهنتگ از یکستو و قتدرت
رابطهای دیالکتیکی همواره برقرار میگردد بهنحتویکته قتدرت بتا آفریتدن فرهنتگ در جهتت
استمرار وضع موجود خود ،هم جامعه و هم فرهنگ را نو به نو میکند و آنها را مدام بر محتور
خود میچرخاند کار فرهنگ صرفاً تابعیت و درنتیجه بازتولید قدرت به انحاء و اشکال گوناگون
تاریخی است
با قبول این ایده میتوان قدری ژرفتر شد و به نتایج جانبیتری دست یافت ،یعنی میتتوان
گفت ،همواره توده و بخشهایی از طبقه متوسط و حتی الیههای از نخبگتان ،در جوامتع بشتری
قدرت ستایانی اافل بیش نبوده و نیستند ،اینان ،با برگتزاری مراستم باستتانی ،اعیتاد تتاریخی و
مشروعیت بخشیدن به نامگذاریهای ملی ،به بازتولید آنچه قدرت وضع نهاده ،میپردازنتد ایتن
مردمان با ارسال مضامینی از قبیل تبریک ،تسلیت و به مناسبتهای عمومی (نته شخصتی) ،بته
همدیگر درواقع قدرت را تقدیس نموده و تبریک متیگوینتد ازآنجتاییکته در همته جوامتع از
گذشته تابهحال قاعده هرم اجتماعی همواره حجیم و گسترده استت و بتر فتراز ختود اقلیتتی از
نخبگان حکومتی را که در رأس هرم قرار میگیرند ،حمل مینماید همتواره بتا ایتن کتنشهتای
اافالنه ،سنتی و هیجانزا ،آب به آسیاب قدرت میریزد این تتوده در جوامتع نستبتاً مستتبد ،بتا
اتخاذ این رویه ،استبداد فرهنگی و نیتز مستتبدان را بازتولیتد متیکنتد و در جوامتع صتنعتی بتا
کنشهای مصرفی و اتخاذ سبکهای تحمیلی از ستوی صتاحبان قتدرت اقتصتادی همتواره امتا
ناآگاهانه سرمایهداری و امپریالیسم را بازتولید مینماید
در پایان ،ذکر دو نکته ضروری است:
اول ،دستاورد نظری نوشتار حاضر ،به نظر نگارندگان ،گرچه تحت تأثیر آراء مارکس قترار دارد
(آنجایی که وی معتقد است فرهنگ همان ایدئولوژیای است که توستط صتاحبان قتدرت ستاخته
میشود) اما نگارندگان بر این باورند که فرهنگسازی ،محصول ارجحیتها و گزینشهای طبقتات
حاکم ،قدرتمند و ممتاز و نخبگان جامعه است که نهفقط به قصد تحکیم سلطه ،بلکه بهمنظتور نیتل
به طیفی از اهداف ،از قبیل سود ،حفظ فاصله اجتماعی با سایر طبقات ،کس
به قصد تحکیم سلطه و قدرت خود ،در قال

پرستیژ و در متواردی

رویتههتا و ستبکهتای زنتدگی بته جامعته عرضته

میگردد و طبقات عامه و مادون ،اافالنه از آن ،تبعیت نموده یا بازتولید مینمایند
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دوم اینکه ،نتایجی که حاصل این نوشتار است ،صرفاً در حد یک فرضیه بوده که اثبات یا رد
آن درگرو نقد عالمانه آن از سوی صاح نظران و دانشوران حوزه قدرت و فرهنگ است
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